Bilag 2: Bestyrelsens forslag til pakkeændringer 2015
På sidste års generalforsamling besluttede generalforsamlingen at tilslutte sig forslaget om at
følge Stofas forslag til pakkeændringer for at overholde de distributionsaftaler med
programleverandørerne som Stofa har indgået en aftale om og som sikre at vores medlemmer
kan benytte sig af frit valg på alle kanaler i standardpakkerne, som herefter enkeltvis kan
tilkøbes oven på basispakken. Disse distributionsaftaler betyder at programleverandørerne får
lov at bestemme hvilke kanaler der skal være en del af programudbuddet i TV pakkerne.
Bestyrelsen har igen i år valgt at følge anbefalingerne fra Stofa for at sikre medlemmerne denne
Frit Valg fleksibilitet. Følgende pakkeændringer forslås derfor gennemført til implementering
den 26. marts på vores anlæg.
Ingen ændringer til TV Pakke 1 (Basispakken)
De nuværende betalingskanaler TV2, TV2 Charlie, TV3, DK4 og Kanal 5 bibeholdes i
grundudbudet i Basispakken. Prisstigninger fra programleverandørerne betyder at prisen for TV
Pakke 1 (Basispakken) bliver 145 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en
prisstigning på 13 kr. pr. måned i forhold til 2014.
Ændringer til TV Pakke 2 (Stofa DK Plus Pakken)
Foruden de nuværende betalingskanaler inkluderet fra Basispakken og de yderligere
betalingskanaler TV2 Zulu, TV2 News, TV2 Fri, TV3 Puls, Kanal 4, 6’eren, Discovery Channel,
National Geographic Channel, Nickelodeon, Disney Channel så placeres nu Cartoon Network,
TNT og TLC ligeledes i Stofa DK Plus Pakken. TV2 Film fjernes, da TV2 ikke længere leverer
denne kanal. Der tilføjes altså 3 nye kanaler til pakken og fjernes en. Et godt samlet
pakketilbud fra Stofa på denne TV pakke betyder at prisen for TV Pakke 2 (Stofa DK Plus
Pakken) kan købes til 325 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en
prisstigning på 26 kr. pr. måned i forhold til 2014, men så får man jo mere for pengene i form
af 2 yderligere kanaler.
Ændringer til TV Pakke 3 (Fuld Pakke)
Foruden betalingskanalerne inkluderet fra TV pakke 1 (Basispakken) og TV pakke 2 (Stofa DK
Plus Pakken), så bibeholdes kanalerne Animal Planet, Canal8 Sport, Canal9, Eurosport,
Eurosport 2, MTV, VH1, TV3 Sport 1, TV3 Sport 2, TV3+, Disney XD og National Geographic
Wild i TV Pakke 3 (Fuld Pakke). Derudover tilføjes TV2 Sport, Discovery ID og CNN til pakken.
Der fjernes således ingen kanaler fra TV Pakke 3 i år.
Den nye TV pakke 3 (Fuld Pakke) kan herefter købes til 515 kr. pr. måned inkl. moms og
Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 40 kr. pr. måned i forhold til 2014, men så får man
også 3 nye kanaler i pakken herunder den allerede meget populære TV2 Sport.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at gennemføre ovenstående TV Pakke
ændringer for at give vore medlemmer større valgfrihed og dermed bedre kunne konkurrere
med de andre TV-Pakke leverandører i vores område.

